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Cíl prezentace 
• Seznámit se základními pojmy SP CSR. 

• Nastínit situaci na OU (zaměstnávání OZP, práce se studenty – 
OZP). 

• Představit publikace: Manuál pro zaměstnávání OZP na 
volném trhu práce, Standardy diverzitní komunikace na 
pracovišti.  

• Prezentovat DVD: Plné texty manuálů, standardů, 
multimediální učebnice s modelovými situacemi. 

• Zpřístupnit účastníkům LMS kurzy: co tam najdete, jak 
studovat? 

• Prezentovat příklady dobré praxe – videa. 

• Upozornit na odkazy na weby. 
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SP CSR 

Sociální pilíř společenské odpovědnosti firem 
(Social Pillar Corporate Social Responsibility)  

Činnosti nad rámec zákonných povinností v zájmu zlepšení 
životních podmínek společnosti. 

Týká se to mimo jiné: 

• dodržování rovných příležitostí (pohlaví, etnická příslušnost, 
lidé se zdravotním postižením, starší lidé, atd.);  

• péče o vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců; 

• zaměstnávání osob se zhoršenou pozicí na trhu práce; 

• firemní filantropii, sponzorství a dobrovolnictví; 
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Zákonná povinnost 

Podle zákona má každá firma, která má více jak 25 zaměstnanců, 
povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP). 
Zákonný podíl OZP činí v ČR 4% z celkového počtu 
zaměstnanců. 

Zákon připouští alternativní řešení v podobě:  

• finančního odvodu (2,5 násobek průměrné mzdy za každého 
OZP)  

• náhradního plnění (odběrem služeb, výrobků či zakázky od 
společnosti, která prokazatelně zaměstnává více než 50 % 
OZP). 
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Přínos zaměstnávání OZP 

• Kultivace společnosti, smysluplná integrace, 
OZP se cítí a jsou pro společnost prospěšní, 
podstatné zvýšení kvality jejich života.  

• Pro firmu může znamenat posílení prestiže, 
nalezení nových segmentů podnikání, posílení 
konkurenceschopnosti, možnost získání 
loajálních pracovníků, atd. Pocit, že se firma 
podílí na kultivaci společnosti! 
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Jak jsme na tom na OU? 

• V roce 2013 měla OU 982 zaměstnanců. 

• Z toho 12 OZP, tj. 1.22%. 

• Nesplňujeme zákonnou normu (4%), měli 
bychom mít cca 40 OZP. 

• Roční odvod za 28 osob činí cca (28*61 tis. Kč) 
= 1.708.000 Kč 

• Ev. náhradní plnění ve výši cca 4.600.000 Kč 
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Centrum Pyramida na OU 

Služby Centra 

zapisovatelská, tlumočnická, adaptace studijních 
materiálů, adaptace zkoušky, osobní a studijní 
asistence, individuální výuka, výpůjčka 
kompenzačních pomůcek, atd. 

Struktura Centra 

vedoucí Centra, referent, kontaktní osoby na 
fakultách, ex. spolupracovníci (tlumočníci, os. 
asistenti, atd.) 
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Centrum Pyramida na OU 

Typologie postižení 

– Zrakové postižení (používá zrak) 

– Zrakové postižení (nepoužívá zrak) 

– Sluchové postižení (dorozumívá se v českém jazyce) 

– Sluchové postižení (dorozumívá se v českém znakovém jazyce) 

– Tělesné postižení dolních končetin 

– Tělesné postižení horních končetin 

– Specifické poruchy učení 

– Psychosomatická onemocnění 
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Centrum Pyramida na OU 
celkem je v Centru Pyramida registrováno 58 studentů 

Fakulta Počet studentů 

s SVP 

Z toho nově 

registr.  v 

2014/2015 

Filozofická 7 2 

Lékařská  13 5 

Pedagogická  16 5 

Přírodovědecká 11 5 

Sociálních studií 10 4 

Umění  1 0 
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Počty studentů dle typu postižení 

Skupina A  zrak  4 studenti 

Skupina B sluch  6 studentů 

Skupina C pohyb 12 studentů 

Skupina D SPU  24 studentů 

Skupina E psychické 12 studentů 
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eKurzy, příklady dobré praxe 

• Prohlídka CSR1 a CSR2 

• Přístup jako do portálu 

 

• Střihový dokument o příkladech dobré praxe 
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Ukázky standardů komunikace 

Kapitola 2 CSR2 
• Praktické pokyny pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením - 

obecně 

• Ukázka 09, ukázka 68, ukázka 01, ukázka 20 

• Praktické pokyny pro komunikaci s osobami s pohybovým postižením 

• Ukázka 40, ukázka 87, ukázka 43 

• Praktické pokyny pro komunikaci a poskytnutí pomoci osobám se 
zrakovým postižením 

• Ukázka 47, ukázka 94, ukázka 64, ukázka 65 
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Kde je možno se dovědět více? 

• Publikace Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu 
práce (+ CD s neredukovanými texty a přílohami) 

• Standardy diverzitní komunikace (DVD – modelové situace na 
pracovišti) 

• DVD – Příklady dobré praxe (ČEZ, Česká spořitelna, 
Metropolitní univerzita Praha, Siemens, Škoda auto, VZP ČR) 

• LMS kurzy na http://pyramida.moodle.osu.cz  (přihlášení: jako 
do portálu, máte plnohodnotný přístup ke všem materiálům a 
testům) 

• Projektový web http://www.spcsr.cz 

• Webový portál o a pro OZP http://netzp.cz 
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Pro inspiraci? 

• https://www.youtube.com/watch?v=_0wGNEJ
z7QY (Diverzity Ball – Vídeň) 

 

 

Děkuji za pozornost 
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